
2310360 ตอนท่ี 1 : อังคาร เวลา 13.00-16.00 น. (บ) Discussion room TAB310 ผู้ประสานงาน อ.ธนะกาญจน์ อ.ธัญญดา

2310252 ตอนท่ี 2 : พุธ เวลา 09.00-12.00 น. (ช) Discussion room TAB310

Sub-coor 1 2 3 4

7 ม.ค. 63 บ ธนะกาญจน์ ธนะกาญจน์ TA

8 ม.ค. 63 ช ธัญญดา ธัญญดา TA

14-15 ม.ค. 63 2

21 ม.ค. 63 บ ธัญญดา ธัญญดา Maturin ศุภอรรจ

22 ม.ค. 63 ช ธัญญดา ธัญญดา กนกทิพย์ Pornchanok อลิสา

28 ม.ค. 63 บ ธนะกาญจน์ วรพนธ์ ธนะกาญจน์ Patchareeya

29 ม.ค. 63 ช ธนะกาญจน์ อลิสา ธนะกาญจน์ สุรศักด์ิ Patchareeya

4 ก.พ. 63 บ รัฐ Patchareeya สุชาติ รัฐ

5 ก.พ. 63 ช รัฐ สุชาติ Patchareeya รัฐ กนกทิพย์

11 ก.พ. 63 บ สุรศักด์ิ สุรศักด์ิ สุชาติ Maturin

12 ก.พ. 63 ช สุรศักด์ิ Pornchanok กนกทิพย์ รัฐ สุรศักด์ิ

18 ก.พ. 63 บ ธนะกาญจน์ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 4…X2

19 ก.พ. 63 ช รัฐ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 5…X2

สุรศักด์ิ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 6…X2

25-26 ก.พ. 8

 2-6 มี.ค. 63 9

10 มี.ค. 63 บ เก้ือการุณย์ เก้ือการุณย์ Maturin กุลยา

11 มี.ค. 63 ช เก้ือการุณย์ เก้ือการุณย์ อัญชลี Sulakana วิเชียร

17 มี.ค. 63 บ ศุภอรรจ Maturin ศุภอรรจ มัญชุมาส

18 มี.ค. 63 ช ศุภอรรจ มัญชุมาส ศุภอรรจ วิเชียร Sulakana

24  มี.ค. 63 บ เก้ือการุณย์ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 10…X2

25 มี.ค. 63 ช ศุภอรรจ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 11…X2

31 มี.ค. 63 บ วรพนธ์ Sulakana นุชนาถ วรพนธ์

1 เม.ย 63 ช วรพนธ์ นุชนาถ อัญชลี วรพนธ์ Sulakana

7 เม.ย. 63 บ เสาวรัตน์ เสาวรัตน์ กุลยา Jaturong

8 เม.ย. 63 ช เสาวรัตน์ Jaturong อัญชลี กิตติคุณ เสาวรัตน์

14-15 เม.ย. 63 15

21 เม.ย. 63 บ กิตติคุณ กิตติคุณ Jaturong วิเชียร

22 เม.ย. 63 ช กิตติคุณ กิตติคุณ Jaturong เสาวรัตน์ วิเชียร

28 เม.ย. 63 บ วรพนธ์ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 13…X2

29 เม.ย. 63 ช เสาวรัตน์ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 14…X2

กิตติคุณ อภิปราย การทดลองสัปดาห์ท่ี 16…X2

5 - 20 พ.ค. 63 18-19

จ านวนแจ้ง จ านวนลงจริง จ านวนกลุ่ม จ านวนคนต่อกลุ่ม

17

                          คืนกุญแจตู้และช าระค่าของเสียหาย

สอบปลายภาค 

13 กรดนิวคลีอิค

14 คาร์โบไฮเดรตเมแทบอลิซึม และสมบัติของเย่ือเซลล์

ไม่มีปฏิบัติการ (วันหยุด วันสงกรานต์)

16 การควบคุมการแสดงออกของยีน

12

5 การหาค่า pKa ของกรด

6 การวิเคราะห์ชีวโมเลกุลในเซลล์ยีสต์

7

ไม่มีปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
10 โปรตีน

11 เอนไซม์ 

4 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์

ตารางปฏิบัติการ 2310252/ 2310360

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ตึกคลุ้ม วัชโรบล ห้อง 504 (ภาควิชาชีวเคมี ช้ัน 5)

tanakarn.m@chula.ac.th, 

Thanyada.r@chula.ac.th

วันท่ี สัปดาห์ท่ี การทดลองเร่ือง คณาจารย์/TA

1 การท าปฏิบัติการทางชีวเคมี ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ และตรวจอุปกรณ์

ไม่มีปฏิบัติการ (กีฬามหาวิทยาลัย)

3 การค านวณทางเคมี และการใช้ปิเปต

mailto:tanakarn.m@chula.ac.th
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จ านวนคนต่อกลุ่ม


